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2- G!J\!Ş 

Kardiyovasküler sistemde X ışınlarının olası etkileri 

1897 yılında görülmüştür. 1920'lerde yüksek voltaj X ışınla

rının geliştirilmesi ile bu problem önem kazanmıştır(13,28). 

Hodgkin, özofagus, akciğer ve meme kanserlerinin tedavisi ile 

mediyasten ışınlamalarında kalp ışınlama alanı içine girmek

tedir( 13, 28) . Kalp üzerine yapılan çalışmalarda; fibrinli pe

rikart iltihabı, rniyokardiyal hasar, EKG değişikli~i. T-dalga 

değişiklili, foksiyonel ve anatomik değişim ile birlikte ko

roner arterlerde atheroskleroz ve hasarlar bulunmuştur(3,10,-

13' 21, 28). 

Oslo çalışmasının sonucuna göre (1986) Co-so-11e ışınla

nan hastalarda miyokardiyal infarksiyon nedeniyle ölümlerde 

anlamlı artış gözlenmiştir(l). 

Meme ışınlamasında tümörün tekrarlaması açısından riskli 

bölgeleri içeren hedef volüm ışınlaması için yeterli dozu ve

rirken tedavi volümüne akciğer, özofagus, kalp gibi yapılar 

girmektedir . Bu nedenle farklı derinlik ve yerleşimlerin ışın 

!andığı bu düzensiz alanda hedef volümün dozunda meydana ge

lecek sapmalar kalp dozunu da etkileyecektir . (6,12,30) 

Di~er· taraftan kalp dozları tedavi tekniğine ve RTJ de 

ışınlama alanına bağlı olarak da değişmekte olup radyotera

pide kalbin aldığı doz prognoz açısından önem kazanmaktadır . 
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Sol memeye, meme koruyucu cerrahi sonrası, tanjansiyel 

ışınlama tekniği ile yapılan radyot~rapide kalbin bir bölümü 

primer radyasyon alanı(huzmesi) içinde kalmaktadır . Eğer MI 

lenfatikleri tedavi alanı içine dahil edilmişse bu bölgeye 

yeterli doz verebilmek için bazı hastalarda medial alan kena

rı anatomik orta hattı 1-2 cm geçmekte bu nedenle kalbin daha 

büyük bir kısmı primer radyasyon alanı içine girmektedir. 

Hastalar, sternum eğimini düzeltmek amacı ile egik düzlemle 

belli açıda veya acısız olarak yatırılarak tedavi edilmekte

dirler. 

Bu çalışmada; gaınma ışınları ile(Co-60) sol memeye tan

jansiyel ışınlama yöntemiyle yapılan radyoterapide kalbin al

dığı doz ölçülecektir.Randa fantomda yapılacak çalışmada eğik 

düzlemle 0° ve açılı tedaviye giriş pozisyonunun ve tedavi 

alanının seperasyonunun kalp dozları üzerine etkisi araştırı

lacaktır . Ayrıca doz volüm histogramları ile ışınlama şekil

lerine göre kalp dozları volümetrik olarak deAerlendirilecek

tir. ölçüm ve tedavi planlama sisteminden elde edilen izodoz 

sonuçları karşılaştırılacaktır. 
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3- GENEL B!LG!LER 

3-1 MEME ANATOM!S! 

Meme; meme bezlerinden, kan damarlarından , yağ dokusun

dan ve lenfatiklerden oluşur. 

"Nodi lymphatici axillares" çok sayıda gurup oluşt.urur. 

Memenin lenfasını toplar. Bunlar "m.pectoralis ınınorus"un ar

ka yüzünde [1] veya üzerinde (2], "faecia clavipectoralis"in 

altında [3],"m.pectoralis ınajor"ün[4] alt kenarında ve "axil

la"nın (5] derin bölgelerinde bulunur. Memeyi drene eden di

ğer lenf düğümleri aynı zamanda karaciğerin, diafragmanın,pe

rikardıı1 ve interkostal aralıkların lenfasınıda toplayan ".no

di lymphatici parasternales" (6] Mammaria interna gaı-1glionla

r1 ile "angulus venosus" yakınındaki lenf düğümleridir[7J . 

(Şekil-1) (17) 

Şekil-1. Memenin lenfatik damarları . 
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3-2 MEMEDE RADYOTERAP! 

Meme kanserli hastalarda lokal tümör kontrolu için ge

rekli doz, en az sağlam doku harabiyeti ve en az sekel oluş

turacak şekilde verilmelidir. Işınlama volümünde doz dağılı

mının mümkün olduğu kadar homojen olması gereklidir. Çünkü 

homojen olmayan bir ışınlama sonucundaki yüksek dozlar komp

likasyon ve sekellere, düşük dozlar iee bölgesel yinelemelere 

neden olabilecektir. 

Meme kanserinde radyoterapinin amacı yerel ve bölgesel 

kontrolu sallamaktır. Yineleme riskini taşıyan bölgeler ise 

a) Periferik lenfatikler(Aksilla,supra-M! gangliyonları), 

b) Meme(meme koruyucu cerrahi için) 

c) Göğüs çeperidir(Modifiye radikal mastektomi,SM için) 

Tedaviye yinelemenin yüksek riskini taşıyan hastalarda 

RT eklenmesi yinelemeleri %3-ı2·ye düşürmüştür(20). 

Korunmuş olan meme, tümörün mikrokosbik çok odaklı olu

şunun yüksek oranı nedeni ile ışınlanır. Tedaviye uygun doz

larda RT'nin eklenmesi meme yinelemelerini %25- 35.den %3-13-

e düşürmektedir(l,5,20). 

Göğüs çeperi ışınlamaları, mastektomi sonrası aksillası 

yüksek oranda pozitif hastalarda, pektoral fasya ve cilt in

filtrasyonu olanlarda lokal yinelemeleri %45.lerden %4-ıı·ıe

re düşürmektedir(5,20) . 
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Tedavide 

a) Hedef volüme homojen (±5) d6z verilmesi(12), 

b) Minimum akciğer volilmünün ışınlanması, 

c) Minimum kalp volümünün ışınlaması, 

d) Mediyastenin korunması, 

e) Alan birleşim bölgelerinde sıcak veya soğuk bölgele

rin oluşumundan sakınılması. 

f) Hızlı ve kolay tekrarlanabilir setup koşullarının 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

3-2-1 MEME S1HULASYONU 

Kliniğimizde, simulasyon ve tedavi esnasında eğik düzlem 

kullanılmaktadır. Eğik düzlemin kullanımındaki amaçlar; 

a) Sternal eğimi yere paralel hale getirmek. Böylece 

ışınlama alanı içine giren akciğer alanını küçültmek için ko

limatör açısı verilmesi gereğini ortadan kaldırmak. 

b) Hasta stabilizasyonunu sağlamak. 

Masa 0° açıda iken, hasta 0° açıya karşılık gelen düzlem 

üzerine arkaüstü (supine) pozisyonda yatırılır ve gögüs çepe

ri masaya paralel hale gelinceye kadar düzleme açı verilir . 

Sabitleştirici baş pimi numarası dosyaya kaydedilir.(Böylece 

eğik düzlem açısı her zrunan aynı şekilde tekrarlanır.) 

(Şekil-2) 
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Hastaı'ıın kolu vücutla en az 90° açı yapacak şekilde yana 

açılarak kol sabitleştiricisinin gösterge numarası dosyaya 

kaydedilir . 

Baş sağlam memeye çevrilerek hareketli beyaz baş tablası 

hastanın baş-boyun yapısına göre ayar·lanır . 

Daha sonra sabit SSD ile tanjansiyel ışınlamada ışın de

meti planlanan volüme belli bir açı ile verilir . Tanjansiyel 

ışın açısı (Medial ve lateral) santral veya aksiyal ışının 

dikey ile yaptığı açıdır.(Şekil-3) Medial ve lateral tanjan

siyel açıların toplamı 180° dir. Işın diverjansını kaldırmak 

üzere laterale doğru verilen alignment açısı ile tanjansiyel 

açıları daha büyük değerlere ulaşır(2,4,9,22). 

Tanjansiyel alanlarda, simülasyon esnasında hasta kon

turu alınır . Tedavi planlama sisteminde elde dilen izodozların 

değerlendirilmesi yapılaı-ak referans izodozu seçilir. Meme 

kaidesi ile apeksi arasında düzgün olmayan yapısı nedeniyle 

açık alan ışınlamasında genellikle homojen olmayan doz dağı

lımları elde edilir. Homojen bir doz dağılımında meme kaidesi 

ile apeksi arasında doz farklılığının %10.dan fazla olmaması 

gereklidir . Honıojeniteyi sağ,lamak i~in 15°,30",45°0·11k wed

ge filtreler medialde ve lateralde birlikte veya tek taraflı 

kullanılır. Eğer hastanın tedavi pozisyonunda çekilmiş bilgi

sayarlı tomografisi varsa akci~erin düşük dansitesi hesaba 

katılarak doz dağılımları elde edilir. Şu anda kliniAimizde 

30°·1ik wedge filtre kullanılmaktadır. Referans izodozu seçi-
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mi, korunmuş memede toraks çeperinde(kotların iç yüzünde) se

çilir. Tanjansiyel alana M1 dahil edilmiş ise, MI dozu orta 

hattan itibaren 3cm laterale, 3cm posteriore (derine) gidile

rek bu noktadaki izodoza göre hesaplanır.(Şekil-3) 

KliniAimizde M1 alanında 46Gy, meme tanjansiyel alanda 

46-50Gy doi verilmesi planlanmaktadır. 

1-2. 

(a) Koronal görünüş (b) Sajital görünüş 

Şekil-2. Tanjansiyel ışınlamanın şematik gösterimi . 
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(b) Alignment açısı v a r 

Şekil-3 . Tanjansiyel ışınlamanın şematik gösterimi. 
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3-3 KALB!N ANATOM!Sl 

Esas olarak miyokart adı verilen kendine özgü bir kas 

dokusundan oluşan kalp, bir tarafa yatmış, tepesi öne, sola 

ve aşağıya; tabanı arkaya sağa ve yukarı bakan yuvarlakça bir 

koniye benzetilebilir. Kalp iki akciğer arasında orta medi

yasten boşluğuna yerleşmiş ve diyafragma üstüne oturmuştur(8) 

Kalbin uzun ekseni ·horizontal _r.1lan ile yaklaşık 30", sa

j i tal plan ile yaklaşık 45° açı yapar(24). Kalp perikart adı 

verilen özel bir zar ile örtülüdür. Kalbin büyüklüğü onun ça

l ışına miktarına bağlı olup, en azından taşıyıcısının yuım."ugu 

büyüklüğündedir(17). 

Kalp erişkinde yaklaşık 12cm uzunluğundadır. En geniş 

yeri 8-9cnı ve kalınlığı 6cnı·dir. Alırlığı erkekte 280-340gr, 

kadında 230-280gr arasında de~işir(8). 

Kalp boşluğu sağ ve sol iki atriyum(kulakcık) ve iki 

ventrikül(karıncık) olmak üzere 4 boşluktan oluşur. Sağ ve 

sol atriyum interatriyal septum ile, sağ ve sol ventrikül ise 

interventriküler septum ile ayrılmıştır. Kalbe Bnden bakıldı

Aında sal ve sol ventrikülü ayıran oluğa ''Sulcus interventri

cularis" denir. Atriyum ve ventrikülleri ayıran oluğa ise 

"Sulcus coronarius" olarak adlandırılır(8) . 

Kalbin atım hacminin yaklaşık %5-ıo·u yalnız kalp kası

nın beslenmesine harcanır. Bunu saglayan arterlere koroner 

arterler denir(17). 
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Kalbin çeşitli açılardan görünüşü Şekil-4a,b,c·de görül

mektedir. Koroner arter sistemi sal[l] ve eol[2J arter olmak 

üzere iki major koroner arterden oluşur. Sağ korener sağ 

"Sinüs valsalva"dan sol koroner arter ise sol "Sinüs valsal

va"dan çıkar. Sol koroner arter ilk 1 ile 25mm·lik bölümü ana 

koroner a:rt·er olarak devam ettikten sonra ikiye ayrılır. Dal-

lardan biri olan sol ön inen arter sulcus interventrikülaris 

[3] içinde seyreder ve yaklaşık 10-13cm uzunluğundadır . %80 

oranında apekse kadar ulaşır. Bu art.erin majör dallar·ı septal 

ve diyagonal dallarıdır. Sol ana koronerin diAer dalJ sol 

sirkumfleks arterdir[4] . Sulkus kor·onaryus içinde sola doğru 

seyreder ve bu seyri sırasında "obtuse marginal" dallar ola

rak bilinen bir kaç adet dal verir ve insanların %85.inde ar

ka interventriküler sulkusa (5) gelmeden önce sonlanır.!nsan

ların %3~·sinde sol ana koronerden sol ön inen arterin ve 

sirkumfleks arterin arasında bir üçüncü dal bulunur. Buna 

"raınus medianus" adı verilir(B,17,18,23,24,31). 

Sağ koroner arter, sulkus koronaı··yus[6] içinde sağa doğ

ru seyreder. Arka sulkus interventrikülere geldiğinde ise 

iki dala ayrılır. Biri arka interventriküler sulkusta seyre

den arka inen arter(5] diğeri ise sol ventrikül arka yüzüne 

giden posteriyo lateral daldır. Arka inen arterin sağ koro

nerden çıkması halinde sağ koroner arterin dominant olduğu 

söylenir. lnsanların %85Jinde sağ koroner arter dominanttır 

(8,18,23,24,31) 
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Koroner arterin bu oluşumu ve yayılışı değişiklikler 

gösterir . %98 vakada aorttan iki d~l olarak çıkar . %1'den az 

bir oranda ise aorttan çıkan tek bir koroner arterle besle

nir. % 1 vakada bir yada her iki koroner arter "turunc:us 

pulmonalis"ten çıkabilir(B,17,24,31) . 
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3 

(a) Kalbin önden . görQnü~ü. 

(b) Kalbin alttan görünüşü. 

(c) Sa§ ve sol koroner arterlerin aorttan çıkışı. 

ŞekiJ-4. Kalbin çeşitli açılardan görünüşü. 
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4- ARAÇ VE GEREÇLER 

Bu çalışmada kullanılan araç ve·gereçler şunlardır.* 

A) GE-MeV ALCYON II Co-60 Teleterapi ünitesi, 

B) GE-MeV Mecaserto SimOlatör ünitesi, 

C) HITACHI Model CT-W950SR Tomografi ünitesi,** 

D) Theratronics Theraplan 500 Tedavi Planlama Sistemi, 

E) Rando Fantom, 

F) Harshow 2000A-B Model TLD Okuyucu ünitesi, 

G) Harshow TLD rodları, 

H) Fırınlama aygıtları, 

I) Arplay Eğik Düzlem. 

* 1 . U. Onkoloji Enstitüsü 
** Haseki Hastanesi Radyoloji Bölümü 
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4-A- GE-HeV ALCYON l I Co- 60 Teleterapi unitesi: 

Alcyon II, 6100 RHM'lik aktif kapasiteye ve 2cm kaynak 

çapına sahip bir Co-60 teleterapi ünitesidir. Yayınlanan r 

ışınlarının enerjileri ortalama 1.25 MeV'dur. 80 cm'de izo

santrik tedavi yapmaya uygun olan cihazın kaynak-kolimatör 

mesafesi 45 cnı'dir. Kaynak-cilt uzaklığı 80 cm'de iken mak

simum alan açılımı 32x32 cm. lOOcr.ı'de ise 40x40 cm'dir. Ayrıca 

rotasyon tedavisi yapabilme özelliği vardır . Şu an aktivitesi 

yaklaşık 2300 RHM'dir . (Reeim-1) 

Resim-1. GE- MeV Alcyon teleterapi cihazı. 
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4-B- GE-MeV Hecaserto Sirrıülatör Cihcızı: 

Radyoterapide tedavinin planlamasında ilk hcıreket nok

tası olan simülatör cihazı, bütün Nıdyoterapi uygulaırıaları

nın l'.ıenzerini yaratmak için tosarlanmıs x-ışını görüntüleme 

cihazıdır. lki ftı.rklı düşey eksende dönen ve üç boyutta hare

ket eden bir masa bulurııııaktadır. O' -362° ytı.tay eksende dönen 

gantry üzer· inde bir boyutta haı·elıetli Röntgen tüpü. 1 ki bo

yutta hareketli imaj şiddet.lerıdirici tüp vardır. TV mı:ınitfü· 

sistemi ile donatılmıştır. Tedeıvi iç· in get·ekli olan fizik

sel parametr·eleri, far-l:lı tedavi cihı.zlaı:-ına gl:;re ayarl1>.mak 

ve bulmb.kt& kullanılır. Uzaktan kuırıı.ndeılı oleırek da çalış

tırılabilmektedir. 80, 100, 105 cm FAO( Fokus-Eksen mesafesi) 

seçimleri yapılabilmekte, SSD{ Kayrıak-Cil t meE.afesi) optik 

gösterge ile ölçülmektedir. (Resinı-2) 

Resim-2. Mecaser t o s i~vlatör cihaz ı . 
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4-C- Hl TACHJ Hede l CT-W950SR Tomoı:;raf i lini tesi: 

Tarayıcı üniteni n arama mekanizması için bir ka~·ma ring 

kullanılan ve yüksek hızlı sürekli dönüş tekniği ile kısa sü-

rede tomografi alınmasına imkan veı·en yilksek devirli bir 

röntgen bilgisayarlı tomografi sistemi dir . önemli özellikleri 

aşağıdaki gibidir . 

Dılinı kalınllğı -------- ------- - -- · 10.5 rru.ı (± lC>mm) 
3 mm (+%l5,-%l0) 
2 mm (+%30,-%10) 

Tilt açısı ---- ------------ ------ -: ± 25° 

Gantri boşluk çapı --------------- · 70 cm 
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4- D- Theratronics Theraplan 500 Tedavi Plc.nlama Sistemi: 

Theraplan 500 tadavi planlama sistemi: DEC LSl 11/73 

mikroişlemci ve matematik işlemci ile eksternal ve interstis

yel/intrakavi ter planlama yapılabilmektedir.Sistemde 2 Mb RAM 

bellek, 256 Hb "Winchester" tipi hard disk, 60 Mb "streanıer", 

bir yüksek çözünürlüklü !1280xl024) monitör ve bir tekst mo

nitör bulunmaktadır. Bir negc.taskop ve buna baQlı "digi t izer" 

ve kalem ile bilgi girişi yapılabilm.-kt.edir. Fo rt.1•an 77 ve C 

programlama dillerinde oluşturulmuş yazılımı ile Eksternal 

planlamada 250kV- 40MV foton, 4MeV- 4011eV elektron enerjisinde 

SSD, SA['l.Arc ve rotasyon t.ekniklerinin planlaması yapılmakta

dır. 2Ll/3D görüntüleme ve izodoz çizimi özellikleri vardır. 

BT kesitleri "dil!itizer" ile girilebilmekte ve bro.kiterapi 

planlaması yapılabilmektedir. (Resinı-3) 

Resim- 3 . Tedavi planlama sistemi. 
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4-E- Rando Fantom: 

Gerçek insan boyutlarında ve gerçek insan organ yo~un

luklarına uygun, sentetik izosiyonat maddesinden yapılmıştır. 

Yo@unluiı,u 0.975 gr/cm3 'dür. AkcilSer yo@unlulSu 0.3 sr/cnı3 ve 

kemik yoğunluğu ise 1.2 gr/cm 'dür. 2 . 5 cm kalınlıkta kesit

lerden oluşmuştur. 35 kesitten oluşmakta ve het' kesitte ab

sorbe do::u ölcnıede kullanılan TLD'leri yerlc-ştir~ıek icin uy

gun de) ikler vardır. (Resim- 4) 

Resim- 4. Alderson Rando fantom. 
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4-F- Harstıaw LiF- 100 TLD Çubukları: 

Lityum Florür iceren termolüminesans dozimetreler. yük

sek basınç altında ve yüksek sıcaklıkta üretilmis bir "poly

crystalirıe" dir . Çubuklar· lmm çapında, 6mm uzurılugunda lOmgr 

ağırlığındadır. Şeffaf ve serttir·. 10 R/s keı.da?· doz hızı ba

gımsızlıgı ve 20 keV ile bir·k&ç HeV'e kc.deı.r enerji b&gımsız 

lıtıı göster·ir. Yc.klaşık doku eşdeı;er·idir. ( Z =8.14, Z =7 .64 

Z =7.42) LiF-100 ile lOOmR-10 R &rc.lıtıırıda doz ölçülebilmek

te ve çeşitli k&litede iyonizarı radyasyonleı.r·ırı(o.l3,r,x,p.n) 

dozimetri çalışmalarında kullanılabilmek~edir. Hassasiyetle

rinin kontrol edilmesiyle defalarca kullanılabilir. TLD ile 

temiz ortamda ç;alıeılmalı ve elle tutulmamalıdır. 
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4-G- Ho.reıhaw 2000A-B Model TLD Okuyucu ünitesi: 

Bu ünite 2000A TL dedektörü ve 2000B otomatik integral 

pikoanıpermetreden oluşur. Bu okuyucu 5x10 R ile 10 R arasın

daki dozları okuyabilir. 2000A TL dedektör cihazı, dozimetre 

ısıtma bölümü, ısıtma devresi ve düşük karanlık akıma sahip 

olan bir fotomultiplakatör tüpten oluşmaktadır. Isıtma sıcak

} ığı 50• ile 400°C arasında ayarlanabilme:ktediı•.(Reeim-5) 

Resim-5. Harshow 2000A-B model TLD okuyucu ünitesi. 
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4-H- FırJnlama Cihazları: 

TLD'leri sönümlemede(Anneling) ve okuma öncesi ısıtma

sında kullanılan fıı•ınlanıa cihazlarından birinin sıcaklıgı 

o·- soo•c diSerinin sıcaklıgı ise 0" - 300"C arasında değişmek

tedir . 

4-I - Arplay Esik Düzlem : 

Hastaların sternal eğiminin yere par&lel hale getiril

mesi için kullanılan bir düzenektir. Aynı zamanda hastanın 

tedavisi ile ilgili parametrelerini saptamayı saglayan ölçüm 

!!östergelerine sahiptir . Bu sayede hasta belli bir açı ile 

veya açı verilmeden (düzlem üzerinde o• açıda) tedaviye alın

dı/h zanıan tedavi ı;.ozisyc•nunun benzer şekilde tEkrarlenabi

lirligi saslanmıs olur . (Resim-6) 

Resim-6. Arplay esik düzlem. 
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5- METOD 

Bu calışmoda meme kanserinin t.anjansiyel l şınlama yönte

ile radyoterapisinde korunmuş memede ışınlama alanı icinde Hl 

(Mammaria lnterna) dahil ve Hl hariç olmak üzere eiiıik düzlem 

ile o• ve acılı olarak tedavi yapıldı~ı zaman kalbin ve koro

ner damarların aldığı dozların ölçülmesi amaçlanmaktadır. 

Bumın 1 c in: 

5- 1) Randa fantonıun simülasyonu ve eğik dü::.leıııde baş pi

mine karşılık gelen açının bulunması, 

5-2) Simülasyon koşullarında lıilgisayarlı tomografi çe

kilmesi ve dozimetrik çalışma için Randofantomda kalbin yeri

nin tespit edilmesi, 

5-3) Tedavi planlama sistemine bilgis&yarlı t.omogr&fi(BT 

kesitlerinin girilmesi ve izodoz eğrilerinin el.de edilmesi, 

5-4) Randa fantomda Temolunıinesans dozimetrelel'in(TLD) 

yerleştirilmesi ve ışınlanması aşamaları gerçekleştirilmiştir 

5-1) Randa fantom, esik düzlem O baş piminde iken eğik 

düzlem üzerine arka üstü pozisyonda yatırıldı. Hedial göSüs 

çeperi yere paralel olacak şekilde düzlem kaldırıldı. Bu du

rumda sabitleştirici baş pimi numarası 2 olmaktaydı. Tı:ınjan

siyel alan sınırları ise; 

Hedial'de; Sternum orta hattı boyunca, 

Lateral'de; Ort.a aksiller çizgi boyUnca, 

ust sınır; Supraklaviküler alanın alt sınırı olan birin-
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c i ön kot üstünden geçen çizgi boyunca, (veya supra alan yokı:.a 

meme glandı klinik üst sınıra uyacak şekilde,) 

Alt sınır; Normal memeye göre alt meme kıvrımınln lem 

altından geçen çizgi boyunca alındı . 

Simülatörde kolimatör açısı o• iken medial ve lateral a 

lan kenarlarına birer tel konularak merkezi ışın bu sınırlar

dan geçecek şekilde yani kurşun tel ler ışının merkezi eksenin 

de aynı dosrultuda olacak şekilde gantl'iye açı v.-rHdi.Böyl e 

ce ekciSerin ışJn <ılanı içine miııi nıuın ~. ekilde gireceıSi mediaJ 

ve lateral ışınlama açıları bulundu. Medial ve lateral ışJn

lame açılarından çekilen simülasyon ve port filmleri Resi m-

7 "de s örUlmektedir. 

Daha sonra Randofantom"un egik düzlemin baş pimi O"da i 

kı:n yani acısız durumda iken simülasyonu yap1ldJ. Tedaviye 

giren akciğer volUnıUnü minimuma indirmek için kolinıatöı·e 6° 

acı verildi. Simülasyon ve pçırt filmleri Resim-8'de görülmek

tedir. 

Bu çalışma için referans izodozu toraks çeperinde seçil

miştir. Rando fantom üzerinde toraks çeperi BT kesit-lerinden 

saptanmıştır. 



(a) Hedial ışınlama alanı Cb) Lateral ışınlama alanı 

Reeim-7. Raı1dofant.omun egik düzlem 6 simülasyonunda me
dial ışınlama açısı 52° ve lateral ışınlama açısı 130°' 
dir. Alignment açısı vardır. Bu açılardan çekilen simü
lasyon filmleri üet.te,port filmleri altta göı•ülmektedir. 

(a) Medial ışınlama alanı (b) Lateral ışınlama alanı 

Resim-8 . Rando fantomun eı;ıik düzlem o · simülasyonunda 
medial ışınlama açısı 51°,lateral ırın lama açısı 131•·
dir. Alignnıent acısı vardır . Bu açılardan çekilen s1nıU
lasyc•n filnılı:-ri üet.t.e.port filmleri altta görülmektedir . 
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Eğer Hl ısınlama alanına dahjl edilirse Hl dozunu artır

mak için alignment açısı gerekmedi~inden lateral kenar aksil

la orta hattı, medial kenar ise orta hat veya karşı tarafa 

lem geçen, anatomik hatta uyan çizgi boyunca klinik olarak 

saptama yapılır. Kontur alındıktan sonra izodoz eğrileri çi

zilerek değerlendirilir . 

Rando fantomun baş pimine göre eğik düzlem açısı; 

13= t. afı1 ( h/ l > 

forıııUlUııden 1 uzunlu~u ve h yüksek) ilü ölçülerE-k bul\lndu. 

l 

Randofantom için bu açı 6° olarak belirlendi . 

5-2) Randofant.om içjn 2 nolu bas pimine karsılık selen 

s• açı ve o• açıda "toraks" bölgesinin Bilgisayorlı tomogra

fisi çekildi.(Resim-9,10) 

Fantomun anatomik yapısına uyan bir hastanın, e~ik düz-

lemsiz "' thorax" bilgiseı.yarlı t omografisi çekild i. AP "scanog-

ram .. alındı.Hastanın, ışın alanının üst kenarından aort kökü 

görülünceye kadar olan bölgenin lem ile 3cm değişen aralık

aralıkl arda, aort kökilnden alan alt kenc,rına kadaı· olan böl

genin ise lem aralıklarla kesitleri alındı. Işının merkezi 
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Resinı-9 . Eı;ıik dllzlenıin 6° ac1e1na karı;;1 lık gel en po:o:isyonunda 
Rando fantonıun BT kesitleri . (Baş pimi:2) 

Resim-10 . Eğik düzlemin 0° a~1sına karşılık ~elen po:;;isyonun
da Rando fantomun BT kesitleri. (Baş pimi:O) 
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ekseninden geçecek bir kesit de alındı . Rando fAntomun da 

benzer şekilde tomografi kesit.leri c.lındı(6,12} 

Aort kökünün ve interventriküler sıılkusıın apekste oluş

turdu~u çenti~in yeri, Rando fantom üzerinde kalbe uyan böl

gı:-yi bel iı' leınede referans noktaları olarak kullanıldı. Bu ne

denle hastada tomografi kesitleri,aort kökü ve interventrikü

ler sııllwsun apekscle oluı;-turduğu çentiı;;:in yeri işare>tlı:-ııecek 

şekilde alındı. 

Hast.aınn BT filmlerinden aort kökünün ve sulkusa ait. 

çenti~in işaretlendiAi kesitler l+l oranında bilyUtülerek ka-

1.hda aktarıldı(Şekil-7 ,8). Hastanın ve faııt~·mun BT filmleri 

ve ı~ı oı:anJnda büyütülen kesitler karşılaştırılar&k elde 

edilen veriler aşa~ıda anlatıldı~ı şekilde fantoma aktarıldı. 

Bu aşamada Roche firnıasının ürünü olan bir kalp maket.inden de 

y&raılaıııldı. 

Hastada aort kökünün bulunduğu kesit.7. Torakal vertebra 

hizasına gelmekte idi. Aort köküııün konumu, ciltteki anatomik 

orta hattan ?cm derinlikte ve orta hattın lem solunda, yakla

şık 2-2.5cm çapında bir daire şeklinde belirlendi. Aort kökü

nün yeri Rando fantomda hastanın bu kesitine uyan 16. dilimi

nin ü~~rine çizildi. 

lnterventriküler sulkusa ait çentik,aort kökünün Jearet

lendiği kesitten 5cm aşağıda, ciltteki anatomik orta hattan 

2.5cm derinlikte ve ort.a hattln 4 . 3cm solunda oldui;ı,u belir

lenerek fantomun 18. diliminin üzerine işaretlendi. 



:ıe 

...J 

Sekil-7. Hastada aort köktintln görtlldüSü kesit. 
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Şekil-8. Hastada interventriküler sulkus centiginin(S) 
görüldüğü kesit. Bir önceki kesitten yaklaşık 7cm aşa
ğıdan geçen kesit. 
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On inen arterin kalp üzerinde ilk gör·ündüıSü yer, f&ntom

da 17. dilim üz€'rinde ciltte anatomiJt orta hattan 5 . 5cm de

rinlikte ve orta hattın 2.2cm solunda işaretlendi. ön inen 

arterin trajesi bu nokta ile a~eksteki sulkusa ait centili 

birleıtiren çizgi idi. On inen arterin ortasına uyan noktası 

bu traje üzerinde ciltte anatomik orta hattan 4cm derinlikte 

ve orta hat.tın 3.5cnı solunda isaretlendi. 

Optus marjinal arterin kalbin sol kenarına uyan Mr no}: 

tası ciltt.f' c.natomik orta hattın 7cm sc•hında ve .ı:cm derinlik

te olacak şekilde fantomun 18. diliminin U::;crinc işaret.lendi. 

Optus marjinal arterin devamı olan diSer bir nokta ciltte 

anatomik orta hattın Sem solunda ve 3cm derinlikte fantcımun 

aynı diliminin üzerine işaretlendi. 

5-3)Tomografi filmlerinden kesitler digitizer Yardımıyla 

tedavi planlama bilgisayarına girildi. 

öncelikle ışının merkezi ekseninden geçen kesitin off

set numarası O alınarak girilec€'k diAer kesitlerin bu kesit-

ten uzaklıkları bulundu. Daha sonra kesitler alan üst. kena-

rından başlayıp alan alt kenarına kadar aşagıda verilen sıra

da gjrildi . 
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Bilgisayar BT Off- set Açıklama 
Kesit il Kesit ıı 

1 3 9.9 cm 12. dilim ortası 
(alan üst kenarı) 

2 5 7.4 cm 13. dilim ortası 

3 8 4.4 cm 

4 11 1. 4 cm 15. dilim altı 
crı ve E nokt..aları) 

5 12 o.o cnı 16.ı.l.ilim ortası 
C ısının merkezi 
t>kst>ni,A.B. C nol;ta 
ları) 

6 13 -1. 4 c.:rrı 16. dilim altı 
(F noktası) 

7 14 -2.4 Cltı 17. dilim or·tası 
(G noktası) 

8 16 -4.4 cm 18. dilim Ustü 
(H,I,J noktaları) 

9 19 -7.4 cm 
10 22 - 10.4cm 24 . dilim ortası 

(alan &lt kerıarıl 

Elik düzlemsiz yani O" eıçıd& çekilen kesitler ise aşağı-

da görüldügü gibi girildi. 

Bilgisayar· BT 
Kesit il l'.esit 

l 5 

2 7 

3 9 

4 11 

5 13 

6 14 

Off-eet 
ıı 

9.6 cm 

7 . 0 cm 

5.0 cm 

3.0 cm 

1.0 cm 

O.O cın 

Açıklama 

12. dilim ortası 
(alan üst kenarı) 
13. dilim oı·t..ası 

15.dilim ortası 
(D.E rıoktoları) 
16. dilim ortası 
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8 

9 
10 

11 

A -> 

B -> 

c -> 

D -> 

E -> 

F -> 

G -> 

H -> 

-> 

J - > 
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(A,B.C nokta] arı l 
15 -1 . 5 cm 16. dilim altı 

(F noktası) 
16 -2.5 cm 17. dilim ortası 

(G noktası) 
18 - 4.5 cm (H,I,J nc·ktala.rı) 
21 -7.5 cm 24. dilim ortası 

(alan alt 
24 -10 .5 cm 

Tor·aks ı;:epe:ri referans noktasının yerine 
ee:çilen nokte. 

HI noktası yerine seçilen nokta. 

Ak noktası yerine seçilen nokta. 

kenarı) 

Sol kor·oner damarın aorttan çıkış noktası. 

Sa~ koroner damarın aorttan çıkış noktası. 

On inen al'terin perikar·tta ilk göründüğil yer. 

ön inen ar·ter·in F noktasından yaklaşık 2cm ileri
de 17. dilim Yiizeyinden yaklaşık 1.5cm derinlik
teki noktası. 

lnterventriküler sulkus çentigi için nokt.a. 

Obtus marjinal arter iç,-in nokta. 

Obt.us marjinal arterin inen dalı için ııcokta. 
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Kesjt}eri girerken içyapıların yoğunlukları akciger için 

0.3 gr/cm3
, kemik için ise 1.2 gr/cın3 ol&rak alıııdı(ll). 

lııhomojenite düzeltmesi, dSAR yöntemini kullanan tedavi 

planlama sis teminde yaf•ılmıştır. 

Daha sonra eğik düzlemli ve egik düzleınsjz durumlarda 

bütün alanlar Wedge'li ol&rak: 

a) Kedial alan kenarı anatomik orta hatta, MI ışınlaması 

yok, alignment açısı vaı·ken, 10w(cm}X21(cm), 

bl Medial alan kenarı anatomik orta h&tta, MI ışınlaması 

var, alignment açısı yokken, 10w(cnı)X21(cm), 

el Medial alan kenarı anatomik orta hattı l em sa~a geç

tiAinde HI ışınlaması var, alignment açısı yokken, 10w(cm)X21 

{cm) ışınlama tekniklerinde tedavi planlamafn yapıldı. 

5-4) TLD çubukları fantomun ilgili dilimlerine Sekil-9 

a,b,c"de görülen noktalara 3"10 gruplar şeklinde yerleştiril 

rildi. TLD ile nokta dozimetrisi yapıldı(15). 



o 
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8\ R4ndo hnto~'" 17. dıl iırıının kesiti. 

cı ~td~ fa:.lot'ı ıe. dıli inıı. ~t~iti 

Sekıl-9- TLD çubuklarının )erleşl1rıldigı keşıt ve nok
lo 1 aı . 
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6- BULGULAR 

6-1. Eğik Düzlem açısı 6°. 

Eğik düzlem 6°açılı, M! ışınlaınası yok, Medial Alan ke-

narı(M.A.K . ) Anatomik Orta Hatta (A.0.H.), Alignment açısı 

varken elde edilen izodoz eğrileri Şekil-10a,10b,10c,10d,10e-

'de görülmektedir. 

Referans noktasından geçen %145'lik izodoz hattına 200 

cGy verileceği planlanarak izodozdan ve TLD ölçümlerinden el-

de edilen sonuçlar Tablo-l'de gösterilmiştir.(Resim-11) 

Tablo- 1. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar 

TLD (cGy) lzodozdan (cGy) ~~DD %Fark* 

Referans nokta.(A) 208 203 147 2.5 
Ml noktası (B) 89 101 74 11.9 
Akc noktası ( c) 50 66 47 24.2 
Sol Kor.Arter (D) 9 10 7 10 
Sağ Kor.Arter (E) 8 7 5 14.3 
ön inen Arter (F) 11 17 12 35.3 
ön !nen A.Deva.(G) 58 68 49 14.7 
!ntervent.Sul. (H) 170 178 129 4.5 
Obtus Marj.Art.(!) 188 191 138 1.5 
Obt.Marj . A.Dev.(J) 202 203 147 0.5 
Gerçek M1 102 74 
Gerçek Ak 119 86 
Gerçek Ref .nokta. 200 145 

* %Fark=1-(TLD değeri/!zodoz değeri) 
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'1 
1 

Resim-11. Randa fantomun setup ve ışınlanması. 
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Eğik düzlem 6°açılı, M! ışınlaması var, Medial Alan ke-

narı(M . A.K.) Anatomik Orta Hatta (A.O.H.), Alignment açısı 

yokken elde edilen izodoz eğrileri Sekil-11a,11b,11c,11d,11e-

~de görülmektedir . 

Referans noktasından geçen %146'lık izodoz hattına 200 

cGy verileceği planlanarak izodozdan ve TLD ölçümlerinden el-

de edilen sonuçlar Tablo-2~de gösterilmiştir. 

Tablo-2. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar 

TLD (cGy) lzodozdan (cGy) %DD %Fark 

Referans nokta.(A) 211 206 150 2 . 4 
Ml noktası (B) 156 158 115 1.3 
Akc. noktası (C) 111 123 90 9.8 
Sol Kor.Arter (D) 11 13 10 15.4 
Sağ Kor.Arter (E) 9 10 7 10 
ön inen Arter ( F) 19 24 18 20.8 
ön !nen A.Deva.(G) 110 116 84 5.2 
!ntervent.Sul. (H) 194 200 146 3 
Obtus Marj.Art.(I) 203 200 146 1.5 
Obt.Marj.A . Dev . (J) 214 207 151 3.4 
Gerçek Ml 151 110 
Gerçek Ak 177 129 
Gerçek Ref . nokta. 200 146 
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Eğik düzlem 6° acılı, MI ışınlaması var, Medial Alan ke-

narı(M . A . K.) Anatomik Orta Hattı (A.O.H.) lem sağa geçtiğin-

de, Alignment açısı yokken elde edilen izodoz eğrileri Şekil-

12a-12b,12c,12d,12e·de görülmektedir. 

Referans noktasından geçen %144.lük izodoz hattına 200 

cGy verileceği planlanarak izodozdan ve TLD ölçümlerinden el-

de edilen sonuçlar Tablo-3.de gösterilmiştir . 

Tablo-3. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar 

TLD (cGy) lzodozdan (cGy) %DD %Fark 

Referans nokta. (A) 204 204 148 o 
M! noktası (B) 189 193 139 2 
Akc. noktası (C) 139 153 111 9.2 
Sol Kor.Arter (D) 13 16 11 18.8 
Sağ Kor.Arter (E) 10 11 8 9.1 
ön inen Arter (F) 28 32 24 12 . 5 
ön !nen A.Deva.(G) 100 136 97 26 . 5 
lntervent . Sul. (H) 197 203 146 3.5 
Obtus Marj.Art . (!) 194 201 145 3.5 
Obt . Har j . A . Dev . ( J ) 209 207 148 1 
Gerçek Ml 192 138 
Gerçek Ak 172 124 
Gerçek Ref . nokta . 200 144 
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6 - 2. Eğik düzlem açısı 0°. 

Eğik düzlem 0°açılı, M! ışınlaması yok, Medial Alan ke-

narı(M.A . K.) Anatomik Orta Hatta (A.O.H.), Alignment açısı 

varken elde edilen izodoz eArileri Şekil-13a,13b,13c,13d,13e

,de görülmektedir. 

Referans noktasından geçen %147'lik izodoz hattına 200 

cGy verileceği planlanarak izodozdan ve TLD ölçümlerinden el-

de edilen sonuçlar Tablo-4Jde gösterilmiştir. 

Tablo-4. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar 

TLD (cGy) !zodozdan (cGy) ~~DD ~f.Fark 

Referans nokta.(A) 202 200 147 1 
Ml noktası (B) 113 127 93 11 
Akc noktası (C) 80 83 65 3 . 6 
Sol Kor.Arter (D) 12 20 15 40 
Sağ Kor.Arter {E) 9 14 11 35.7 
On inen Arter (F) 21 26 19 19.2 
On !nen A.Deva . (G) 42 49 36 3 
lntervent.Sul. (H) 143 153 113 6.5 
Obtus Marj.Art.(I) 159 171 126 7 
Obt.Marj . A.Dev.(J) 182 190 140 4.2 
Gerçek MI 104 77 
Gerçek Ak 122 90 
Gerçek Ref .nokta. 200 147 
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ıeme 2 duz SLICE NO. 5 OFFSET 1.0 

·. 

Şekil-:-13a. E ve D noktalar. ı.n ı n bulundu.ğı ı kes.it . . . . . . . . 

Right Lef t 
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meme 2 duz SLICE NO. 3 OFFSET -1.5 

I ~ . 
ı 

-----------·- ------------~-

_ Şekil-13c. F noktas~nın _ bulunduğu kesit. 
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Şekil -13d. G noktasının bulunduau kesit. 
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EAik düzlem 0°açılı, MI ışınlaması var, Medial Alan ke-

narı(M.A . K.) Anatomik Orta Hatta (A.0.H. ), Alignment açısı 

yokken elde edilen izodoz eğrileri Şekil-l4a,14b,14c , 14d,14e-

'de görülmektedir . 

Referans noktasından geçen %149'luk izodoz hattına 200 

cGy verileceği planlanarak izodozdan ve TLD ölçümlerinden el-

de edilen sonuçlar Tablo-5'da gösterilmiştir. 

Tablo-5. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar 

TLD (cGy) lzodozdan (cGy) ~HlD %Fark 

Referans nokta .(A ) 199 202 151 1.5 
M! noktası (B) 133 148 110 10.1 
Akc noktası (C) 106 117 87 8.4 
Sol Kor.Arter (D) 19 21 16 9.5 
Sağ Kor.Arter (E) 13 18 13 27.8 
ön inen Arter (F) 24 30 22 20 
On !nen A.Deva . (G) 73 79 59 7.6 
lntervent . Sul . (H) 156 166 123 6 
Obtus Marj.Art.(!) 181 184 137 1.6 
Obt . Marj.A.Dev . (J) 201 198 147 1.5 
Gerçek Ml 129 96 
Gerçek Ak 156 116 
Gerçek Ref.nokta. 200 149 
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E~ik düzlem 0° , MI ışınlaması var, Medial Alan Kenarı 

(M . A.K.) Anatomik Orta Hattı (A.O.H.) lem sağa geçtiğinde, 

Alignment açısı yokken elde edilen izodoz eArileri Şekil-15a-

15b,15c,15d,15e·de görülmektedir . 

Referans noktasından geçen %148.lik izodoz hattına 200 

cGy verileceği planlanarak izodozdan ve TLD ölçüml~rinden el-

de edilen sonuçlar Tablo-s·de gösterilmiştir. 

Tablo-6. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar 

TLD (cGy) !zodozdan (cGy) %DD ~~Fark 

Referans nokta. (A) 203 204 151 0.5 
M! noktası (B) 176 174 129 1. 1 
Akc noktası (C) 133 141 10·5 5.7 
Sol Kor.Arter (D) 22 24 18 8.3 
Sağ Kor.Arter (E) 20 19 14 5.3 
ön inen Arter (F) 32 36 26 11.1 
On !nen A.Deva . (G) 98 102 76 3 . 9 
!ntervent.Sul . (H) 183 193 139 5.2 
Obtus Marj.Art.(!) 161 193 139 16 . 6 
Obt.Marj.A.Dev. (J} 203 201 145 1 
Gerçek Ml 153 110 
Gerçek Ak 112 81 
Gerçek Ref.nokta. 200 148 
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Günlük 200cGy'den 25 fraksiyopda 5000cGy verileceği 

planlanarak dozimetri yapılan noktalarda TLD'den ve izodoz·-

dan elde edilen toplam dozlar, eğik düzlemli(6°) açılı tablo-

7'de, eğik düzlemli(0°) açısız tablo-8'de gösterilmiştir . 

Tablo-7 . Eğik düzlem 6° açılı ışınlamada TLD ve izodoz 
dan elde edilen toplam dozlar. 

Hediyal alan kenarı anatomik orta hatta Medial alan kenarı anatomik orta hattı 
Hl ışınlaıası yok MI ışınlaması var lem sağa geçtiğinde Hl ışınlaması var 
Alignment açısı var Alignıent açısı yok Alignment açısı yok 

TLD(!ZODOZ) TOPLAM TLD(!ZODOZ} TOPLAM TLD(!ZODOZ) TOPLAM 

Referans nokta. A 208(203) 5200(5075) 211 (206) 5275(5150) 204(204) 5100(5100) 

IU noktası B 89(101) 2225(2525) 156(158) 3900(3950) 189(193) 4725(4825) 

Akc noktası c 50(66) 1250(1650} 111(123) 2775(3075) 139(153) 3475(3825) 

Sol kor. arter D 9(10) 225(250) 11(13) 275(325) 13(16) 325(400) 

Sağ kor. arter i 8(7) 200(175) 9(10) 225(250) 10(11) 250(275) 

ön inen arter 1 11(17) 275(425) 19(24) 475(600) 28(32) 700(800) 

On inen ar.deva.G 58(68) 1450(1700} 110(116) 2750(2900) 100(136) 2500(3400) 

tntervent. sul. H 170(178) 4250( 4450} 194(200} 4850(5000) 197(203} 4925(5075) 

Obtus ıarj.art. l 188( 191} 4700(4775) 203(200) 5075(5000) 194(201) 4850(5025) 

Obt.marj.ar.dev.J 202(203) 5050(5075) 214(207) 5350(5175) 209(207) 5225(5175) 
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Tablo-8. Eğik düzlem 0° açılı ışınlamada TLD ve izodoz
dan elde edilen toplam dozlar. 

Mediyal alan kenarı anatomik orta hatta Hedial alan kenarı anatomik orta battı 
Mt ışınlaması yok Kl ışınlaması var lem sağa geçtiğinde K! ışınlaması var 
Alignment açısı var Alignment açısı yok Alignment açısı yok 

TLD(lZODOZ) TOPLAM TLD(lZODOZ) TOPLAM TLD(!ZODOZ) TOPLAM 

Referans nokta. A 202(200) 5050(5000) 199{202) 4975(5050) 203(204) 5075(5100) 

Kl noktası B 113{127) 2825(3175) 133(148) 3325(3700} 176(174) 4400(4350) 

Akc noktası c 80{89) 2000(2225) 106(117) 2650(2925) 133(141) 3325(3525) 

Sol kor. arter D 12(20) 300(500) 19(21) 475(525) 22(24) 550(600) 

Sağ kor. arter i 9(14} 225(350) 13(18) 325(450) 20(19) 500(475) 

On inen arter F 21(26) 525(650} 24(30) 600(750} 32(36) 800(900) 

On inen ar.deva.G 42(49) 1050(1225) 73(79) 1825(1975) 98(102) 2450(2550} 

lntervent. sul. H 143(153) 3575(3825} 156(166) 3900(4150) 183(193) 4575(4825) 

Obtus marj.art. I 159(171} 3975(4275) 181 {184) 4525(4600) 161(193) 4025(4625) 

Obt.marJ.ar.dev.J 182(190) 4550(4750) 201( 198} 5025(4950} 203(201) 5075(5025) 
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Eğik düzlem ile:, açılı ve açısız ışınlamada MI ışınlama-

sı yok,Medial Alan Kenarı(M.A.K.) Anatomik Orta Hatte(A.0.H.) 

ve Alignment açısı var}~en elde edilen TLD ve izodoz sonuçla-

rının karşılaştırması Tablo-9'da görülmektedir. 

Tablo-9. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar(cGy). 

Medial alan kenarı anatomik orta hattn alignment açısı var 
Eğik düzlem 6° açılı Elik düzlem 0° açılı 

TLD 1ZODOZ TLD !ZODOZ 

Referans nokta. (A) 208 203 202 200 
M! noktası ( B) 89 101 113 127 
Akc noktası (C) 50 66 80 89 
Sol Kor.Arter ( D) 9 10 12 20 
Sağ Kor.Arter (E) 8 7 9 14 
On inen Arter (F) 11 17 21 26 
ön !nen A.Deva.(G) 58 68 42 49 
lntervent.Sul . (H) 170 178 143 153 
Obtus Marj. Art. (1) 188 191 159 171 
Obt.Marj.A.Dev.(J) 202 203 182 190 

Tablo-1,2,3,4,5 ve 6'ya bakıldığı. zaman TLD ve izodozdan 

elde edilen sonuçlar arasında uygunluk(hata sınırları içeri-

sinde) vardır . Bütün deneyler en az üç kez teln'ar edilmiş ve 

TLD jçin değerler ortalama alınarak bulunmuştur. 

Tablo-9Ja bakıldıAında MI ve Akc noktaları için doz,eğik 

düzlemin aç ısız durumunda yüksek bu) unımıştur. D, E ve F nokta-

la1··ının aldıgı doz, eğik düzlemde açı sız durumda yüksek, F, G, -

H,I ve J noktaları eAik düzlemde açısız durumda, eğik düzlem-

de açılı duruma göre düşük bulunmuştur. 
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E~ik düzlemde açılı ve açısız durumda,MI ışınlaması var, 

Medial Alan Kenarı (M.A.K.) Anatomik Orta Hatta (A.O.H.) ve 

Alignrrıent açısı yokken elde edilen TLD ve izodoz sonuçlarının 

karşılaştırması Tablo-1o·da gBrülmektedir. 

Tablo-10. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar(cGy) . 

Medial alan kenarı anatomik orta hatta alignment açısı yok 
EAik düzlem 6° açılı EAik düzlem 0° açılı 

TLD !ZODOZ TLD lZODOZ 

Referans nokta . (A) 211 206 199 202 
Ml noktası ( B) 156 123 133 148 
Akc noktası ( c) 111 123 106 117 
Sol Kor.Arter (D) 11 13 19 21 
Sag Kor.Arter ( E) 9 10 13 18 
ön inen Arter (F) 19 24 24 30 
On !nen A.Deva.(G) 110 116 73 79 
lntervent.Sul. (H) 194 200 156 166 
Obtus Marj.Art.(!) 203 200 181 184 
Obt.Marj . A.Dev.(J) 214 207 201 198 

Tablo-1o·a bakıldığında D,E ve F noktalarının aldı~ı doz 

eğik düzlem açısız durumunda iken eğik düzlem açılı durumuna 

göre yüksek bulunmuştur. G,H,I ve J noktalarının aldıAı doz 

eğik düzlem acısız durumunda iken eğik düzlem açılı durumuna 

göre düşük bulunmuştur. 
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Eğik düzlem açılı ve acısız durumda iken MI ışınlaması 

var, Medial Alan Kenarı (M.A.K.) Anatomik Orta Hattı (A . O.H.) 

lem saAa geçtiAi zaman ve Alignment açısı yokken elde edilen 

TLD • ı ve ızoc~oz sonuçlarının karşılaştırması Tablo- 11.de görfil-

mektedir . 

Tablo-11. TLD ve izodozdan elde edilen sonuçlar(cGy). 

Medial alan kenarı anatomik orta hattı lem sağa geçtiğinde 
ve Alignment açısı yokken 

Eğik düzlem 6°açılı EAik düzlem 0° açılı 
TLD 1 ZODOZ TLD l ZODOZ 

Referans yerine(A) 204 204 203 204 
MI yerine (B) 189 193 176 174 
Ak yerine (C) 139 153 133 141 
Sol Kor.Arter (D) 13 16 22 24 
Sağ Kor.Arter {E) 10 11 20 19 
ön inen Arter (F) 28 32 32 36 
ön !nen A.Deva. (G) 100 136 98 102 
!ntervent.Sul. (H) 187 203 183 193 
Obtus Marj.Art.(l) 194 201 161 193 
Obt .Marj.A . Dev.(J) 209 207 203 201 

Tablo-ll'e bakıldığında D,E ve F noktalarının aldıAı doz 

eğik düzlem açısız durumunda iken, eğik düzlem açılı durumuna 

göre yüksek bulunmuştur. G,H,I ve J noktalarının aldığı doz 

ise e~ik düzlem açısız durumda, eğik düzlem açılı ışınlama 

durumuna göre düşfik bulunmuştur . 
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Yukarıda anlatılan bütün planlardan kalp için Doz-Volüm 

Histogramları(günlük 200cGy'e normalize edilerek) elde edil-

di. (Şekil-16,17) 

Eğik düzlem 6°, Medial alan kenarı(M.A . K.) anatomik or-

ta hatta(A.O.H.), lem sağa geç:tiğinde, Alignment açısı var 

ve yokken kalp için Doz-Volüm Histogramlarından elde edilen 

sonuçlar Tablo-12'de görülmektedir. 

Tablo-12. Kalp için Doz Volüm Histogramı sonuçları(cGy). 

EgiJ{ düzlem 
Medial alan kenarı anatomik 

orta hatta 

6° açılı 

Vol0m(%) Align.Var Align.Yok 

Medial alan kenarı anatomik 
orta hattı lem saAa geçti 

Align . Yok. 

75 
50 
25 
10 
2.5 

-a- -b-

8(200)* 
17(425) 
32(800) 

112(2800) 
150(3750) 

13(325) 
20(500) 
58(1450) 

138(3450) 
151(3775) 

-c-

12(300) 
23(575) 
78(1950) 

142(3550) 
152(3800) 

* Parantez içindeki bu deAerler günlük 200cGy'den 25 
fraksiyonda toplam 5000cGy tümör dozu için elde edil
miştir. 

Eğik düzlemde 6° açılı ışınlama durumunda doz artışları-

nın karşılaştırması Tablo-13'de görülmektedir. 

KALP 

75 
50 
25 
10 

Tablo-13. Şekil-16a,b,c doz-volüm histograınlarından 
hesaplanan % artışlar. 

VOLüMü "' /o ARTIŞ* 
(%) Şekil-16a ve b Şekil-16a ve c Şe}~il- 16b 

62 . 5 50.0 -7.7 
17.6 35.3 15.0 
81.3 143.8 34.5 
23.2 26.8 30 

2.5 0 . 7 1.3 0.7 

* Artıe: de~erleri : 100(büyük değer/J{üçük değer -1) 
formülü kullanılarak hesaplanmıştır . 

ve c 
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EAik düzlem acısız, Medial. alan kenarı(M . A.K.) anatomik 

orta hatta(A.O.H.),medial alan kenarı anatomik orta hattı lem 

sağa geçtiğinde, Alignment açısı var ve yokken Kalp için Doz 

Volüm Histogramlarından elde edilen sonuçlar Tablo-14'de gö-

rülmektedir. 

Tablo-14. Kalp için Doz Volüm Histogramı sonuçları(cGy). 

0° açılı Eğik düzlem 
Medial alan kenarı anatomik 

orta hatta 
Volüm(%) Align.Var Align.Yok 

Medial alan kenarı anatomik 
orta hattı lem sağa geçti 

Align.Yok . 

75 
50 
25 
10 
2.5 

-a- -b-

18(450) 
24(600) 
43(1075) 

112(2800) 
168(4200) 

22(550) 
30(750) 
60(1500) 

135(3375) 
179(4475) 

-c-

24(600) 
32(800) 
80(2000) 

161(4025) 
184(4600) 

Elik düzlem kullanılmadığı durumlarda doz artışları-

nın karşılaştırması Tablo- 15'de görülmektedir. 

Tablo-15. Şekil-17a,b,c doz-volüm histogramlarından 
hesaplanan % artışlar . 

KALP VOLüMü % ARTIŞ 
(%) Şekil-17a ve b Şekil-17a ve c Sekil-17b 

75 22.2 31.3 9 . 1 
50 25.0 33.3 6 . 6 
25 39 . 5 86.0 33 . 3 
10 20.5 43.8 19.3 
2.5 6.5 9.5 2 . 8 

ve c 
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Tablo-12 ve 13 birlikte ele alınırsa; 

Eğik düzlem kullanılarak açılı yapılan ışınlamada. medi

al alan kenarı orta hatta iken kalbin volüm dozlarında, MI 

ışınlamasıyla(alignmerıt açısı yok) M! ışınlaması yok(align

ment açısı var durumuna göre artış görülmektedir. Şekil-16a 

ve b karşılaştırıldığı zaman %2.5'lik volümde, alignment acı

sının olmaması,olmasına göre dozu %0.7 gibi düçük düzeyde 

arttırırken kalp volümünün %25'lik volümünde dozu %81.3 ora

nında arttırdığı gör·ülmektedir. Eğer M! ışınlaması için orta 

hat karşı tarafa lem geçilecek olursa %2.5'lik volümde doz 

(Şekil-16a ve c) %1.3, %25'lik volümde doz %143 . 8 oranında 

arttığı bulunmuştur . 

Eğik düzlem 0° açılı olduğu zaman medial alan kenarı or

ta hatta iken Ml ışınlama endikasyonu yoksa(alignment açısı 

var ise) kalbin aldığı volüm dozu Ml ıeınlaması yapılan duru

ma(alignment açısı yok) göre daha düşüktür. M!'nın ışınlanma

sı %2.5'lik volümde %6.5(Şekil-17a-b), %25'lik volümde %39 .5-

(Şekil-17a-b), %50'lik volümde %25(Şekil-17a-b) dozda artış 

getirmektedir. Eğer M!'ya yeterli doz verilebilmesi için ana

tomik orta hat 1cm karşı tarafa geçilirse bu durumda %2 .5'lik 

volümde %9.5(Şekil-17a-c), %25'lik volümde %86(Şekil-17a-c), 

%50'lik volümde %33.3'lük (Şekil-17a-c) doz artışı bulunmuş

tur. 
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Eğik düzlemin 0° ve sc· açılı olduğu durumlarda aynı tip 

aynı tip ışınlamalar için karşılaştırma yapılacak olunursa 

MI ışınlama endikasyonu yokken(Alignment açısı var) eğik düz-

lem 0° iken kalp volüm dozları artmıştır . Bu durum aynı tip 

ışınlamalarda da görülmektedir. 

Eğik ~üzlem ile açılı ve acısız aynı tip ışınlamalar i-

çin doz-volüm histogramları karşılaştırılıp '~ artış değerle-

ri hesaplanarak Tablo-ıs·da gösterilmiştir . 

Tablo-16- Doz-volüm histogramlarından aynı tip ışınlama
lar için % artış değerleri. 

KALP VOLüMü '~ ARTIŞ 
( '~) Şekil-16a,17a Şekil-16b,17b Şekil-16c,17c 

75 125 69.2 100 
50 41.2 50 22.1 
25 34.4 3.4 39 . 1 
10 o -2.2 13.4 
2.5 12 18.5 21.1 
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7- TARTIŞMA VE SONUÇ 

Meme kanseri tedavisinde lokal ve bölgesel hastalık 

kontrolu ve sagkalım üzerinde radyoterapinin rolü çok sayıda 

çalışmada gösterilmiştir(l,21). .Bu gün için meme koruyu-

cu cerrahi tedavi geçiren hastalarda postoperatif meme ışın

laması tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bölgesel gangliyonlar yinelemenin yüksek riskini taşıdık 

ları zaman ·ışınlama alanları içine dahil edilirler. Meme tan

jansiyel ışınlamasında kalp ve akciğer(sınırlı volümlerde ol

makla birlikte) bir miktar doz almaktadır. E~er tedavi alan

ları mammaria interna(M!) gangliyonlarını da içerecek olursa 

kalp ve akciler dozlarında artışlar meydana gelmektedir. 

Kalbin ışınlanması sonrasında hangi dozlarda hangi komp-

1 ikasyonların çıktığının, başka bir deyişle radyasyona tole

ransının bilinmesi önemlidir. 

Köpeklerde yapılan çalışmalarda perikardiyal kalınlığın 

radyasyon dozuna bağlı olarak arttığı görülmüştür. Bu çalış

malarda toplam 62GyJden ve günlük 2GyJden büyük dozlarda mi

yokardiyal bağ dokusunun anlamlı olarak arttığı bildirilmiş

tir ( 25). 

Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda morfometrik a

nalizler kullanılarak miyokardiyal ve perikardiyal zarar için 

c1/l3 oranı belirlenmişt.ir. Köpek kalplerine 2,3 veya 4GyJlik 

fraksiyon dozları verilmiş ve miyokardiyal bağ dokusunda art

ma kılcal damarlarda ise azalma bulunmuetur . a/13 oranı miyokar 

diyal baA dokusu için 2 . 4-2.9Gy, Kapiller damar için ise 1.8-

2.8Gy olarak hesaplanmıştır(25}. 



84 

Strender ve ark . tarafından 197 hastada meme kanseri 

radyoterapisinden(6 ay ve 10 yıl sonra olmak üzere)geç kardi

yak komplikasyonları için bir çalışma yapılmıştır. Tedaviden 

önce bu hastalardan %19.unda EKG anormallili bulunmuş, 6 ay 

sonra ise %45·e yükselmiştir. Sol meme ışınlandığı zaman 

erken dönemde önemli T-dalga de~işikliği belirlenmiştir. Te

daviden 10 yıl sonra %45 EKG de~işikliği bulurunuş, bir kaç T

dalga anormaliliği ile fazla ST depresyonu ve ektopik vurular 

tespit edilmiştir . Ortalama çalışma kapae.i tesi önce 83W iken, 

altı ayda 81W ve 10 yılda 84W olmuş. Ortalama kalp hacmi 680 

ml iken 6 ayda 689ml, 10 yılda 718ml(p$0.01) olduğu bulunmuş

tur. Sonuçta, EKG.de T-dalga değişikliği insidansı yüksek 

fakat geri dönüşlü olduğu, ve perimiyokardiyal hasar belirti

sinin önemsiz olduğu bildirilmiştir. Kardiyak komplikasyon

ları insidansı ise düşük bulunmuştur(27). 

Mediyastinal ışınlamalarda akut kalp etkilerini Lagrange 

ve arkadaşları araştırmışlardır(16) . Sol ventrikül ejeksiyon 

fraksiyonu(LVEF) miyokardiyumda radyonüklid anjiyografisi kul 

lanılarak ışınlama öncesi, ışınlamadan 15 gün ve 2 ay sonra 

olmak üzere prospektif çalışmışlardır . Hastalar, I. grupta 53 

hasta med.i.yastinal, I I. grupta 33 hasta sol mammary zinciri 

III. grupta 25 hasta sag mammary zinciri ışınlanmış,IV. grup 

13 hasta kontrol grubu olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. 

69 hasta ise kemoterapi ile tedavi edilmiş 48 hastada Adria

mycine uygulanmıştır.Tedaviden(RT) 15 gün sonra sol ventrikül 
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ejeksiyon fraksiyonunda(LVEF) önemli düşme olmuş, 2 e.y sonra 

ise iyileşme görülmüştür. Bu düşüş kontrol grubunda görülme

miştir. Adriamycine verilen hastalarda aynı gelişme izlenmiş 

ve tedavi öncesinde LVEF değerinde bazal farklılık olmadığı 

belirtilmiştir. 

Hodgkin hastalığının radyoterapisinde yapılan retrospek

tif çalışmada kalbin 44Gy doz aldığı belirlenmiş. 22,26,31,35 

40 ve 44Gy'lik dozları sırasıyla kalbin %77,%75 , %70,%57,%37 

ve %2'lik volüınleri aldığı bulunmuş. Ortalama olarak sol ko

roner arter 34.76Gy ve sağ koroner arterin 37.25Gy doz aldığı 

heseplanmıştır(30). 

Janjan NA. ve arkadaşlarının(12) yapmış olduğu çalışmada 

sol ventrikül ön duvarının ve sol ön inen koroner arterin me

me tanjansiyel ışınlamasından 20-45Gy doz aldığı bulunmuştur. 

Bu çalışmada M! alanı tedavisinde kalp ön duvarı,HlS hüzmeei 

ve koroner damarlarına tanjansiyel 6MV foton veya 12MeV elekt 

ron+ 6MeV foton kombinasyonu ile 30-50Gy>lik doz verilmiştir. 

lkinci grupta Ml alanı yalnız 12MeV elektron ile ışınlanmış

tır . Arka duvar koruması tanjansiyel ışınlama ile sağlanmış

tır. 

Bizim çalışmamızda TLD ile izodozdan (tablol,2,3,4,5 ve 

6) elde edilen sosonuçlar arasında %30'a varan farklar vardır 

Bu noktalar alan kaidesindeki yüksek doz gradyentinin bulun

duğu yerlere uymaktadır. Ayrıca alan kaidesinde bulunan bu 

noktalardaki setup hatalarınında TLD dozimetrisinde izodoz 
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sonuçları ile bu oranlarda farka neden olacağı düşünülmekte

dir. Homojen ışınlama volümü içindek_i noktalar ise ~~5 ~den da

ha az fark ile kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmaktadır 

Mammaria interna ganglionları, sternumun kenarında, in

terkostal aralıklarda endotorasik fasyada yerleşmiş, orta 

hattan 3.5-4cm mesafede, 3 - 4cm derinlikte yerleşmiş ganglion

lardır. 

Hl Işınlaması ınemetanjansiyel alanı içinde veya ayrı,di

rekt alanlar ile yapılır . Çalışmamızda Hl tanjansiyel alan i

çinde ışınlanması ile kalp dozu değişiklikleri ve eğik düzle

min kalp dozu de~işikliğine etkisi araştırılmıştır. 

Tablo-9,10 ve 11 birlikte ele alındığı zaman, eğik düz

lem kullanılarak alignment açısı verilmezse M!~nın aldığı do

zun alignment açısı verildiği duruma göre arttığı görülmüştür 

Bu sonuç beklenenle uyumludur. Ml ışınlaması endikasyonu olan 

hastalarda alignment açısı kullanılmamaktadır. Medial alan 

kenarı lem karşı memeye doğru kaydırılırsa M! dozu daha da 

artmaktadır. Bu değer de beklenildiği gibidir. M! dozu, medi

al kenar orta hatta iken düşük karşı tarafa lem geçince yük

selmektedir. Elik düzlemle 0° durumunda da Hl için benzer so

nuçlar bulunmuştur. 

Eğik düzlem kullanımı, sağ koroner arterin aorttan çıkı

şına uyan noktada(E),sol koroner arterin aorttan çıkışına 

uyan noktada(D) ve ön inen arterin kalp üzerinde ilk görün

düğü noktada(F) nokta dozlarını düşürmekte fakat ön inen ar-
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terin devamına uyan noktada(G), interventriküler sulkuea uyan 

noktada(H), obtus marjinal artere uyan noktada(l) ve obtus 

marjinal arterin devamına uyan noktada(J) ise nokta dozlarını 

eğik düzlem artırmaktadır. 

Akciğerin radyasyona bağlı hasarının değerlendirilmesin

de yapılan doz volüm histogramları çalışmaları(7,19,29),volüm 

saptamalarının ve doku inhomojenite düzeltmelerinin yapılması 

ile gerçek değerlendirmelere ulaşılabileceğini göstermiştir. 

Ayrıca Ml gangliyonlarının alan içine girişinin akciğer dozun 

daki artışta fonksiyonel problem oluşturmadığı bildirilmiştir 

(14). Benzer şekilde tedavi alanına giren kalpte de radyote

rapinin akut ve geç etkilerinin görülmesinde rol oynayacak 

volüınlerin saptanması,farklı volümlerdeki dozların nokta doz

larıyla karşılaştırılması,sonuçta da tedavi tekniğinde kalbe 

minimum dozu verecek düzeltmelerin yapılması gereklidir. 

Hodgkin hastalığının radyoterapisinde kalbin %so·ı ışın

lanmaktadır. Rapor edilen radyasyona bağlı kalp hastalıkla

rında(RBKH) insidansın %6.6-29 arasında değiştigi belirtil

mektedir. Heme kanseri radyoterapisinde ise kalbin küçük vo

lüınü ışınlanmakta, tolerans yükselmekte ve insidans düşmek

tedir. Stewart ve arkadaşlarının yapmış oldukları meme kanse

ri vakalarındaki çalışmalarda RBKH insidansı %4 . 5 olarak bu

lunmuştur. Hodgkin hastalığı ve meme kanseri için hasta ana

lizlerinden sonra hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalar 

doz etkisini açıkca göster·mektedir. Büyük kalp volümünün ışın 
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lanmasında kalbin 40Gy'i(4 haftada 20 fraksiyon) tolere ede

bileceği fakat dozun yükselmesiyle RBKH insidansının artacagı 

belirti lıniştir. Küçük kalp volümünün · ışınlanmasında ise kal bin 

60Gy'i tolere edebileceği,yüksek dozlarda ise RBKH insidansı

nın artacağı bildirilmiştir(25,26) . 

Eğik düzlemde açılı ve açısız durumda Ml ışınlamasının 

yapıldığı, M! ışınlamasının yapılmadı~ı ve anatomik orta hat

tın lem sağa geçildiği durumlarda saA koroner areterin(E),sol 

sol koroner arterin(D), ön inen arterin(F,G,H) ve obtus mar

jinal arterin(I,J) aldığı toplam dozlar için tableı-7,8, kalp 

volümünün aldığı toplam dozlar için tablo-12,14 birlikte ele 

alınırsa dozun yüksek olduğu kalp volümünün(7~2. 5 • ıuk volümde 

en fazla 46Gy) çok küçük olduğu görülmektedir. Bu deAerler, 

literatürlerde verilen değerlerle karşılaştırıldığı zaman 

kalbin tolere edebileceği sınırlar içinde olduğu görülür.Ger

çi Ml gangiyonlarının ışınlama endikasyonu kalp volüm dozla

rında artışa neden olamaktadır fakat kalbin küçük bir volümü 

zaten tolerans sınırlarını aşmıyan bu dozu almaktadır. 

Ikahemio ve arkadaşları radikal mastektomi olmuş 21 meme 

kanserli(lO hasta sol meme,11 hasta saA meme kanserli) hasta

da erken kalp hastalıkları deAişimleri üzerine çalışmışlardır 

Hastalar Co-60 ile 2 ön alandan(l parasternal,1 boyun- aksil

la) 10X400cGy 24 günde gün aşırı olarak,genelde kullanılmayan 

klasik programdan farklı,yüksek doz hızı ile ışınlanmışlardır 

Toraks çeperi ise 250kV X-ışınları ile laterotanjansiyel 
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ışınlanmıştır . Maksimum doz sağ atriyum ve saa ventrikülde 

36Gy olarak bulunmuştur(10) . 

Miyokardiyuın,yavaş yenilenen veya postmitotik normal do

kular gibidir . Verilen radyasyon süresi artınca komplikasyon

lar doz/fraksiyon·a daha çok bağlıdır(25). 

Carmel ve Kaplan volüm ve dozun Hodgkin hastalığında 

radyasyona ballı perikardit oluşumunda önemli olduğunu bildir 

mişlerdir. Perikardiyum alan içinde ise perka:rdit insida:nsı

nın %20, sol ventrikül alan dışında ise insidansın %7 olduğu 

belirtilmiştir. 79 hastada mantel alanı "subcarinal" bloklu

(30Gy·den sonra) olarak perikardiyum ışınlanmış ve bu hasta

larda insidans %2.5 olarak bulunmuştur(25). 

Corn ve arkadaşları mant.el alanını 6Mev foton ile"subca

rinal" bloklu olarak ış1nlam1şlard1r. Perikardit riskinin doz 

ve doz/fraksiyon ile arttığını dozun 41Gy·den fazla olması 

durumunda relatif riskin 3.25, tedaviden 10 yıl sonra toplam 

perikardit insidansının %9.5 olduğunu göstermişlerdir(25). 

Yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, perikardiyal 

ve miyokardiyal hastalıklar için "doz-response"un'' olduğunu 

doz/fraksiyon artınca geç zararların artacaAı görülmektedir. 

Koroner arter hastalıkları için doz ve doz/fraksiyon etkisi 

saptamak için veriler yetersiz olduğu belirtilmiştir(25). 

Sonuç olarak eğik düzlem kullanılması, eğik düzlemin 

kul] anılmad1Ch duruma göre kalp vol üm dozunu azaltmakta fakat 

özellikle Obtus Marjinal arterin nokta dozunu artırmaktadır. 

Eğik düzlemin kullanılması kalp volümü dozunun, eğik düzlem 
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kullanılmaması durumuna göre daha da düşük olmasını salla

maktadır . Böylece radyasyonun geç etkileri insidansının düşük 

düşük olacağı düşünülmektedir. 

Tedavi pozisyonunda çekilmiş BT kesitleriyle organ vo

lümlerinin doz hesabında üç boyutlu tedavi planlanlama sis

temlerinin kullanılması ve doku inhomojenite düzeltmelerinin 

yapılması ile kritik organların tolere edemiyecekleri dozları 

alıp almadıklarının öğrenilebilmesi mümkündür. 

Böylece endikasyonların seçiminde ve tedavi alanlarının sap

tanmasında zarar vermek endişesinin getireceği sınırlamalar 

en alt düzeye indirilebilecektir. 
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8- öZET 

Sol memeye, meme koruyucu cerrahi sonı-ası, tanj ansiyel 

ışınlama tekni~i ile yapılan radyoterapide kalbin bir bölümü 

primer radyasyon alanı(hüzmesi) içinde kalmaktadır. 

Bu çalışmada, gamına ışınları ile(Co- 60) sol meme tanjan

siyel ışınlama yöntemiyle yapılan radyoterapide kalbin aldığı 

doz ölçülmüştür. Rando fanton'lda yapılan çalışmada e~ik düz

lemle açılı ve açısız tedaviye giriş pozisyonunun ve tedavi 

alanının seperasyonurıun kalp dozları üzerine etkisi araştı

rılmıştır. Doz volüm histogramları j}e ışınlama teknikleri

ne göre kalp dozları volümetrik olarak değerlendirilmiştir. 

Rando fantonıun simülasyonu yapılmış ve tedavi şartların

da Bilgisayarlı Tomografisi(BT) çekilmiştir. Anatomik yapı

sı bu fantoma uyan bir hastanın ET.sinden yararlanarak fan

tomda kalbin yeri tespit edilmiştir. Tedavi planlama siste

mine digitizer ile BT kesitleri girilerek çeşitli ışınlama 

şekillerine göre izodoz eğrileri elde edilmiş ve t.ermolumine

sans dozimetreler kullanılarak ilgili noktaların dozlaları 

ölçülmüştür . 

EAik düzlemin açılı kullanılması, eAik düzlemin sıfır 

derecede kullanılmasına göre kalp volüm dozunu azaltmakta fa

kat özellikle Obtus Marjinal arterin nokta dozunu artırmakda

dır . Egik düzlemin açılı kullanılması kalp volümü dozunun, 

eğik düzlemin sıfır derecede kullanılması durumuna göre daha 

da düşük olmasını sağlamaktadır. 
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9- SUMMARY 

Early and late radiation induced effects on the heart 

are closely related to the irradiated volume and the dose 

fractional and total. After breast conserving surgery, during 

radiotherapy of l~ft breast using the tangential irradiation 

technique, a part of heart is inevitably included in prirnary 

irradiation area. 

In this study, the dose that the heart received due to 

tangential gamına irradiation(Co-60 50Gy/25 fractions) of the 

left breast was measured. in the experiments perforıned with 

the rando phantom the effects of the tilt board angle and se

peration of the treatment area on cardiac doses during irra

diation were measured using TLD. 

Under treatment conditions, thorax CT images of the ran

do phantom were obtained. These CT slices were later reconst

ructed treatment planning system using a digitizer and isodo

se curves were obtained. Cardiac doses were volumetricly eva

luated according to varation in irradiation techniques using 

dose-volum histog1··ams. Meanwhile, reference point doses were 

also recorded . 

As a result it was found that the use of tilt board in

creases obtuse marginal artery ref erence point doses while 

decreasing volume doses. lt was observed in these fractional 

irradiations that 10% of the cardiac volume dose remained un

der 40Gy and that 2.5% volume dose did not reach beyond 46Gy. 
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